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Dit proefschrift beschrijft de resultaten van onze studies naar de diagnose en 

conservatieve behandeling van een kort bestaand cervicaal radiculair syndroom.

In hoofdstuk 1 geven we een kort historisch overzicht betreffende de aandoening en 

worden de doelstellingen van het proefschrift uiteengezet.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de bestaande literatuur betreffende klinische en 

aanvullende diagnostiek, en de conservatieve behandeling van cervicale radiculopathie. 

Er is weinig bekend over de aanvullende diagnostisch waarde van veel gebruikt 

aanvullend onderzoek als magnetic resonance imaging (MRI) en electromyografie (EMG). 

Ook is er geen bewijs voor veel gebruikte conservatieve behandelingen bij cervicale 

radiculopathie. Om dit beter in kaart te brengen voerden wij enkele onderzoeken uit.

In hoofdstuk 3 beschrijven we onze studie naar de inter-beoordelaars betrouwbaarheid 

bij de beoordeling van MRI’s bij 78 patiënten met cervicale radiculopathie. De 

geobserveerde overeenkomst werd gemeten met een kappascore; voor de aanwezigheid 

van een hernia vonden we een kappa van 0.59, wat beschouwd wordt als een ‘redelijke’ 

overeenkomst. Voor de aanwezigheid van een spondylotische foramenvernauwing was 

de overeenkomst ‘voldoende’ met een kappa van 0.63. Voor de beoordeling van de 

aanwezigheid van wortelcompressie was de inter-beoordelaars betrouwbaarheid net iets 

hoger met een kappa score van 0.67 (‘voldoende’ overeenkomst). Na de beoordeling van 

de MRI werd het klinisch aangedane niveau vrijgegeven, waarna de neuroradioloog de 

MRI opnieuw beoordeelde. Met klinische gegevens was de kappa score iets hoger: voor 

de aanwezigheid van een hernia ging de score van 0.59 naar 0.62, voor spondylotische 

wortelcompressie verhoogde de score van 0.63 naar 0.66 en de inter-beoordelaars 

betrouwbaarheid van wortelcompressie ging van 0.67 naar 0.76 (‘voldoende’ 

overeenkomst).

Hierop voerden we een tweede MRI studie uit, waarin we de MRI resultaten vergeleken 

met de klinische bevindingen. In hoofdstuk 4 rapporteren we de resultaten van deze 

studie; in 73% van de patiënten was de klinisch aangedane wortel gecomprimeerd op de 

MRI. In 45% van de patiënten zagen we op de MRI asymptomatische wortelcompressie, 

bij deze patiënten was tevens de klinisch aangedane wortel was gecomprimeerd. In 

13-15% van de patiënten vonden we geen wortelcompressie op de MRI, en in 9-10% 
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van de patiënten waren alleen klinisch asymptomatische wortels gecomprimeerd. In de 

gevallen waarbij we wortelcompressie alleen op het klinische aangedane niveau vonden, 

was een hernia de meest voorkomende oorzaak. Spondylotische foramenstenose werd 

vaker gezien bij multipele wortelcompressie waarbij vaker asymptomatische wortels 

werden gecomprimeerd.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de resultaten van de EMG’s die bij een groot deel 

van onze studiepopulatie is verricht. Bij 176 patiënten werd een gestandaardiseerd 

naaldonderzoek uitgevoerd, waarbij 5 spieren werden aangeprikt, corresponderend met 

de 4 myotomen (C5, C6, C7 en C8). De klinisch neurofysioloog was geblindeerd voor 

de klinische verschijnselen en de MRI resultaten. We bestudeerden de aanwezigheid 

van abnormale spontane spiervezelactiviteit (tekenen van denervatie), en van neurogene 

Motor Unit Action Potentials (tekenen van reïnnervatie). We vonden een afwijkend EMG 

slechts in 39.2% van de 176 patiënten. We zagen vaker tekenen van reïnnervatie (29.5%) 

dan tekenen van denervatie (16.5%). Op basis van deze resultaten concluderen wij dat 

een gestandaardiseerd EMG niet zinvol is bij patiënten met een kort bestaand cervicaal 

radiculair syndroom.

In hoofdstuk 6 beschrijven we onze gerandomiseerde klinische studie bij 205 patiënten 

met een kort bestaand cervicaal radiculair syndroom. We randomiseerden patiënten 

voor een behandeling met een halfharde halskraag gedurende 3-6 weken en zoveel 

mogelijk rust, of met 12 fysiotherapiebehandelingen en oefeningen thuis gedurende 6 

weken, of met zoveel mogelijk continueren van de dagelijkse bezigheden (afwachten; 

controlebehandeling). Alle patiënten mochten pijnstillers gebruiken.

De armpijn verminderde in de controle groep 3 VAS-mm per week (beta -3.1 mm, 95% 

CI -4.0 tot -2.2) wat resulteerde in een pijnafname van 19 mm in totaal in 6 weken. Een 

verdere afname werd verkregen met de halskraag en met fysiotherapie: in 6 weken een 

extra reductie van 12 mm van pijn in de arm door beide interventies ten opzichte van 

controlebehandeling. (kraag: beta -1.9 mm, 95% CI -3.3 tot -0.5 mm, fysiotherapie: beta 

-1.9, 95% CI -3.3 tot -0.8).

Nekpijn verminderde niet significant in de controlegroep in de eerste 6 weken (beta -0.9 

mm, 95% CI -2.0 tot 0.3). De halskraag gaf een afname van nekpijn met 2.8 VAS mm per 

week (95% CI -4.2 tot -1.3) , na 6 weken was dit verschil 17 mm. Fysiotherapie gaf een 

afname van 2.4 VAS mm per week (95% CI -3.9 tot - 0.8), totaal 14 mm in 6 weken.
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Vergeleken met controlebehandeling, gaf alleen behandeling met de halskraag een 

significante verbetering op de Neck Disability Index. Concluderend adviseren we een 

halfharde halskraag gedurende 3-6 weken in combinatie met rust, of fysiotherapie met 

huiswerkoefeningen gedurende 6 weken, aangezien deze behandelingen relevante 

extra afname van arm- en nekpijn gaven in de eerste 6 weken, vergeleken met een 

afwachtende houding bij patiënten met recent ontstane cervicale radiculopathie.

Hoofdstuk 7 sluit af met een algemene discussie waarin de individuele hoofdstukken 

in de context van bestaande literatuur worden gezet, en waarin aanbevelingen worden 

gedaan voor verder onderzoek.




